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Projekty roku 2017/18

Tradiční osvědčené projekty:

• Cesta chleba

• Pěstování v mobilním záhonu

• Strom

• Rozkvetlá školka

• Bramboračka



Naše cíle

• Uvědomit si estetickou hodnotu květin

• Probudit v dětech zodpovědnost a zažít 
úsilí, které stojí vypěstovat a udržet 
rostlinu při životě

• Uvědomit si a zažít kolik práce se skrývá 
za jedním bochníkem chleba či talířem 
polévky

• Jak se mění strom v různých ročních 
obdobích a jak roste a zraje plod



Projekt „Cesta chleba“

• Nejprve jsme sklidili 

obilí, které nám 

vyrostlo na zahradě

• Byla to dlouhá doba 

od podzimu

• Nejprve jsme vymlátili



Projekt „Cesta chleba“

• Pak jsme namleli 

mouku a upekli chléb

• Byl zasloužený a 

chutnal úplně jinak

• A pak už bylo na čase 

znovu zasít



Projekt strom

• Jabloň, hrušeň a švestku jsme si vysadili už v 

loňském roce

• Stejně jako motýlí keře

• Jenže jsme špatně vybrali místo pro jablůňku a 

při sáňkování jsme ji zlomili, proto jsme museli 

koupit jinou a vybrat pro ní lepší místo

• Teď už se všem stromkům daří dobře

• Na jaře je ostříháme a osázíme afrikány, aby se 

na ně nedostaly mšice



Péče o stromy a keře



Co potřebují semínka, aby mohla 

růst?

• Pokus se semínky

• Rostou bez vody?

• Bez sluníčka a tepla?

• Bez světla?



Pěstování v mobilním záhonu

• Začalo to přípravou 

záhonů – naváželi 

jsme zeminu z 

kompostu i zahradní 

substrát z projektu



Pěstování v mobilním záhonu

• Pak jsme vybírali co 

zasejeme

• A pak jsme zaseli



Pěstování v mobilním záhonu

• Vypěstovali jsme si 

špenát, ředkvičky, 

salát a hrášek

• Spravedlivě jsme se 

dělili o zralé měsíční 

jahody vypěstované 

ze semínek



Speciální pěstování v mobilním 

záhonu
• Jeden mobilní záhon 

jsme osázeli speciálně

• Podle receptu jsme zjistili, 
co všechno je potřeba na 
bramboračku a to jsme 
pak zasadili

• Trvalo to dlouho a dalo to 
hodně práce, než jsme se 
dočkali

• Ale vyrostlo nám vše a 
zase jsme mohli uvařit na 
zahradě v kotlíku tu 
nejlepší bramboračku



Celková úroda



Projekt Rozkvetlá školka



Co se stane s listy, když je dáme do 

kompostu?

Pokus - Žížalárium



Shrnutí a poděkování

• Splnili jsme všechny úkoly projektu a radovali se 
z toho

• Spoustu věcí jsme si ozkoušeli a bylo to moc 
zajímavé, ale museli jsme být taky dostatečně 
trpěliví

• Taky jsme si pochutnali na tom, co jsme 
vypěstovali a to bylo výjimečně dobré

• Těšíme se, co ještě využijeme

• Moc děkujeme za tuto příležitost, pomáhá nám 
při prožitkovém učení a zkušenost je 
nenahraditelná


